Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SVÁTEK SVATÉ RODINY 29. prosince 2013
Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.
1.čt. Sir 3,3-7.14-17a * Kdo se bojí Pána, ctí rodiče.
Žalm 128 * Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.
2.čt. Kol 3.12-21 * Rodinný život v Pánu.
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23 * Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta. Příběh o útěku
do Egypta a návratu do izraelské země zrcadlí Mojžíšův osud: jeho pobyt v Egyptě a následný
exodus do zaslíbené země. Ježíš je tedy druhý Mojžíš. V tomto vyprávění je důležité, jak
Josef skutečně vystupuje jako otec rodiny: stále znovu přijímá k sobě dítě i matku a pečuje o
ně tváří v tvář novým životním okolnostem. Tento horizontální rozměr však vyplývá z jeho
vztahu vůči Bohu: přijímá Boží pokyny skrze anděla a poslušně podle toho jedná. V tom se
podobá své manželce Marii. I on se tedy projevuje jako pravý učedník, který slyší Boží hlas.
BOHOSLUŽBY OD 29. PROSINCE 2013 DO 6. LEDNA 2014
neděle 29. prosince
Pačlavice
8:30 mše sv.
Svátek Sv. Rodiny
Prasklice
9:00 mše sv.
Morkovice
10:00 za živou a + rod. Šreflovu
pondělí 30. prosinve
Morkovice
10:00 za milost poznání a dar víry
Prasklice
17:00 requiem za + Stanislava Dragona
úterý 31. prosince
Morkovice
10:00 na poděkování Bohu za všechny
Pačlavice
17:00 dobrodince
Morkovice
23:30 na poděkování Bohu za uplynulý rok
děkovná adorace za uplynulý rok
středa 1. ledna
Morkovice
00:00 novoroční mše sv. za farníky
Slavnost Matky Boží
Prasklice
9:00 mše sv.
Panny Marie
Morkovice
10:30 na poděkování a Boží požehnání pro ž. rod.
zasvěcený svátek
Pačlavice
17:00 mše sv.
pátek 3. ledna
Morkovice
18:00 na poděkování Bohu za 75 let života
sobota 4. ledna
Morkovice
7:30 večeřadlo a mše sv. za ž. a + čl. ž. růžence
neděle 5. ledna
Prasklice
8:00 mše sv. za farníky
2. neděle po Narození
Pačlavice
9:00 zahájení adoračního dne
Páně
Morkovice
10:00 na poděkování Bohu za 60 let života
Pačlavice
17:00 závěr adorace,mše sv. ze zítřejší slavnosti
pondělí 6. ledna
Prasklice
17:30 mše sv.
Slavnost Zjevení Páně Morkovice
18:30 za + kmotry a duše v očistci
Modlitba rodin: Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž
se stal člověkem skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie. Ochraňuj naše rodiny žehnej
všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš
život šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození a
pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj.
Benedikt XVI., Praha, u Pražského Jezulátka

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1. LEDNA - ZASVĚCENÝ SVÁTEK
Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále, jenž vládne na věčné věky.

1. čt.- Nm 6,22-27 * Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám
Žalm: č.67 * Bože, buď milostiv a žehnej nám!
2. čt.- Gal 4,4-7 * Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy.
Ev: Lk 2,16-21* Nalezli Marii a Josefa i děťátko. Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš.
Nový rok, není jen začátek občanského roku, je to zároveň největší mariánský svátek.
Slavíme Marii jako Bohorodičku - Matku Boží. Vstupme do nového roku jinak než svět
kolem nás. Začněme nový rok s Ježíšem a Marií. Prožijme poslední dny starého roku a
vstup do nového ve společenství víry a modlitby. Přijďte v noci na Silvestra do farního
kostela v Morkovicích. Od 23:30 bude adorace Nejsvětější svátosti, o půlnoci požehnání na
schodech kostela a první letošní mše sv. Po ní si společně popřejeme k novému roku.
Novoroční požehnání na Křébech a zpívání koled bude ve svátek Matky Boží Panny
Marie 1. ledna v 15:00. Sejdeme se v 14:30 pod kopcem a po cestě se pomodlíme růženec.
První pátek v měsíci lednu a svátek Nejsv. jména Ježíš. Připomeňte dětem pobožnost
devíti prvních pátků. V Morkovicích se zpovídá při adoraci od 17:00. Mše sv. v 18:00.
První sobotu v měsíci je v Morkovicích mariánské večeřadlo: od 7:30 radostný a bolestný
růženec, pak mše sv. a růženec slavný. Mše sv. je obětována za členy živého růžence.
Tříkrálová sbírka začne v našich farnostech 4. ledna 2014. Určení vedoucí si sami
domluví skupinky koledníků. Žehnání všem koledníkům bude po mši sv. v pátek 3. ledna.
Adorační den v Pačlavicích bude v neděli 5. ledna 2014 ve farním kostele. Zahájení
adorace v 9:00 následuje celodenní výstav NSO. V 15:00 společná modlitba korunky Božího
milosrdenství a v 17:00 - ukončení adorace a mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně.
PROGRAM ADORAČNÍHO DNE V PAČLAVICÍCH V NEDĚLI 5. LEDNA 2014
9:00 - zahájení adoračního dne - výstav NSO
15:00 - společná modlitba korunky Božího milosrdenství
17:00 - ukončení adorace - nedělní večerní mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně
Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 9:00 do 17:00, je třeba se zapsat na služby
po hodinách. V kostele musí stále někdo být. Rozpis bude připraven v sakristii.
Adorační dny našich farností: Pačlavice 5. ledna, Prasklice 6. února, Morkovice 24.
června. Stálá adorace v diecézi má přispět k Boží oslavě a vyprosit nám mnoho milostí
potřebných k duchovní obnově našich farností, diecéze a společnosti.
Vánoční koncert na podporu dokončení oprav střechy farního kostela v Morkovicích.
se uskuteční v neděli 12. ledna 2014 od 16:00 v chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích.
V pořadu „Vánoce, vánoce odcházejí zpívejte přátelé“, vystoupí dechová hudba
Morkovčanka, žáci a učitelé místní ZUŠ a cimbálová muzika Ohnica z Uh. Hradiště.
FARNÍ PLES je plánován na sobotu 22. února 2014 v KD v Pačlavicích. Organizační
výbor plesu bude mít setkání v pondělí 6. ledna v 19:45 na faře v Morkovicích. Z Morkovic
to jsou členové ekonomické rady a Svatava Churá, z Pačlavic Stanislav Zdražil ml., Zuzana
Jašková a Josef Hladký. Z Prasklic Božena Dvořáková a Bronislava Ježová.
DĚKANÁTNÍ BÁL bude v sobotu 18. ledna od 19:30 v Domě kultury v Kroměříži. Hraje
dechová hudba Hanačka a Disco, živá hudba. Bohatá tombola. Vstupné 180-Kč.
PLES ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA se koná v pátek 14. února 2014 od 19:30 v
Domě kultury v Kroměříži. Dechová hudba Zdounečanka a cimbálová muzika Kotula.
Cena vstupenky s místenkou: 250 Kč hlavní sál, 220 Kč balkon, 180 Kč ostatní prostory.

